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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka pani Małgorzata Gambrych pismem 

nr ZEW.441.489.2018.ZA powiadomiła Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

0 rzekomym łamaniu przez pracowników Zespołu Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych 

„Dziecięcy Dom” we Wrocławiu przy ul. Parkowej 2 praw dziecka w zakresie ochrony przed 

poniżającym traktowaniem i karaniem.

Mając na uwadze powyższe oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej, w dniu 21 czerwca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski wydał zarządzenie 

nr 208 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole Placówek 

Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dziecięcy Dom” Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej 

typu socjalizacyjnego Nr II we Wrocławiu przy ul. Parkowej 2/2, zwanym w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Placówką”. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Placówki pod 

numerem 2/2018.

W dniu 4 lipca 2018 r. inspektorzy z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Piotr Szafarowicz -  główny 

specjalista, przewodniczący zespołu oraz Emilia Molska -  Kaźmierczak inspektor 

wojewódzki przeprowadzili w Placówce czynności kontrolne w zakresie przestrzegania praw 

dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed poniżającym traktowaniem

1 karaniem.



W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego obejmującego analizę 

dokumentacji wychowawczej dzieci, akt osobowych pracowników z zakresie posiadanych 

kwalifikacji zawodowych oraz obserwacji uczestniczącej dzieci w czasie prowadzonych 

w Placówce zajęć wychowawczych i opiekuńczych, ustalono następujący stan faktyczny:

1. Zespół Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dziecięcy Dom” Placówka Opiekuńczo 

-  Wychowawcza typu socjalizacyjnego Nr II we Wrocławiu przy ul. Parkowej 2/2 działa 

na podstawie zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.33.2013 z dnia 3 września 

2013 r. Placówka typu socjalizacyjnego, dysponuje 14 miejscami dla dzieci pozbawionych 

opieki rodzin własnych. Organem prowadzącym Placówkę jest Miasto Wrocław.

2. Na dzień kontroli w Placówce umieszczonych było 13 wychowanków, w tym 6 dzieci 

urodzonych w 2016 roku, 6 dzieci urodzonych w 2015 roku i jedno dziecko urodzone w roku 

2014. Wszyscy wychowankowie zostali skierowani do Placówki przez Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w trybie art. 103 ust. 1 -  3 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2018, poz. 998 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w celu zabezpieczenia doraźnej opieki 

oraz do czasu zakończenia postępowań opiekuńczych przed sądem. Z łącznej liczby 

wychowanków Placówki aż 12 dzieci, pomimo zakończenia prowadzonych postępowań 

sądowych, została ponownie skierowana przez MOPS do instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

co jest niezgodne z art. 103 ust. 6, ust. 7 i ust. 9 ustawy. Bardzo często zawarty 

w postanowieniach sądowych zapis o umieszczeniu dziecka poniżej 10 roku życia 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej należy traktować jako konieczność umieszczenia dziecka 

w placówce opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego, gdyż tylko ta forma 

instytucjonalnej pieczy zastępczej przeznaczona jest dla dzieci poniżej 10 roku życia. 

Stwierdzona nieprawidłowość w zakresie kierowania dzieci do Placówki nie leży po stronie 

jej Dyrektora, lecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu realizującego 

zadania z zakresu pieczy zastępczej zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy. O udzielenie stosownych 

wyjaśnień w sprawie organ kontroli zobowiąże Prezydenta Miasta Wrocławia w trybie 

art. 190a ustawy (dowód: akta kontroli str. 9 -1 6 ) .

3. Dyrektor Placówki przedłożył do kontroli akta osobowe trzech pracowników pracujących 

z dziećmi w Placówce na stanowisku wychowawcy i dwóch pracowników pracujących 

z dziećmi na stanowisku opiekuna dziecięcego. Stwierdzono, że każda z wyżej wymienionych 

osób miała wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy 

(dowód: akta kontroli str. 1 6 -1 7 ).
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4. W celu oceny przestrzegania praw dziecka w zakresie ochrony przed poniżającym 

traktowaniem i karaniem oraz mając na uwadze wiek wychowanków (od 2 do 4 lat) 

przeprowadzono obserwację uczestniczącą dzieci w czasie zajęć wychowawczych (wspólne 

oglądanie bajki) oraz zajęć opiekuńczych (spożywanie posiłku). Zaobserwowano, 

że wszystkie dzieci były żywo zainteresowane obecnością obcych im osób (inspektorów 

kontroli), podchodziły, wyciągały rączki, próbowały coś gestykulować. Dzieci były 

uśmiechnięte, ufne, chętne do kontaktu. W chwilach niepewności szukały od razu pomocy 

w ramionach opiekunów lub nawiązywały z nimi kontakt wzrokowy. Na słowa wypowiadane 

przez osoby dorosłe w czasie zajęć odwracały główki i skupiały na chwilę uwagę. Generalnie 

były radosne i rozbawione. W momencie przygotowania do jedzenia obiadu, każde z dzieci 

bez żadnych oporów wobec opiekuna dało sobie założyć śliniak, a w czasie jedzenia 

większość z nich samodzielnie próbowała jeść za pomocą łyżki. W czasie posiłku dzieci były 

grzeczne i skupione na czynności. Cały czas dzieciom towarzyszyły opiekunki (dowód: akta 

kontroli str. 19 -  20).

W zachowaniu dzieci, zarówno wobec opiekunów, jak i osób obcych 

nie zaobserwowano niczego, co mogłoby wskazywać na to, że są bite, gnębione 

i zaniedbywane przez personel Placówki, co podnosił Rzecznik Praw Dziecka po otrzymaniu 

informacji od osoby, której danych osobowych nie udało mu się ustalić.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Zespole Placówek 

Opiekuńczo -  Wychowawczych „Dziecięcy Dom” Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej 

typu socjalizacyjnego Nr II we Wrocławiu nie stwierdzono nieprawidłowości. Działalność 

Placówki w zakresie przestrzegania praw dziecka ocenia się pozytywnie.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 2018, poz. 998

POUCZENIE

z późn. zm.). Z u p. WOJEWODY
dolnośląskiego

(członek zespołu inspektorów)
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